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 بسم اهلل الرمّحن الرّحيم

سلني،   ّسالم ىلع خاتم األنبياء واملر ّصالة وال احلمد هلل رّب العاملني، وال
 نبيّنا حمّمد، وىلع آهل وصحبه، ومن تبعهم بإحساٍن إىل يوم ادّلين.

 ا بعد:أمّ  

، يترّضعون   فإّن للِعباد من العاّمة أو الُعبّاد الّزهاد ىلع مّر العصور أحواًلا
اث الكثري من هذه القصفف  ق الّت ث  فيها إىل رّب العاملني لكشففا الكر،ة، و  

ّدة»يف مؤلّفات خاصففة منها:  واألخبار : ت)ًلبن أيب ادّلنيا  «الفرج بعد الشففّ
ت: )للّسيويط  «األرج يف الفرج»و، (384ت: ) للتّنويخ،العنوان نفسه ، و(281
 ، ومنها أخباٌر ُمتناثِراٌت -وهو تلخي  لكتاب ابن أيب ادّلنيا وزيادة عليه- (911

 يف بطون كتب اتّلاريخ، والّطبقات، والّتاجم، واألذاكر، واملواعظ وغريها. 

ا واتلذّلل واًلفتقار هلل تمعت هذه األخبار ىلع موضففوا اتلرضففّ واج 
ييلتعا ه  تُشّّك  رمحه اهلل (581ت: ) ىل، ويف ما ييل قصيدٌة للحافظ أيب القاسم السُّ

حلقة يف منظوم هذا العقد، أقوم بعرضها وعرض ختميٍس هلا تلكون ُمي ّّسةا ملن 
 أراد أن يقا عليها ُمفردةا.
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 :(1)اتلعريف باحلافظ الّسهييل
ة  الثعمم- ِم ع  ث  عبد الرمحن بن عبد اهلل بن أمحد ال    ْي    ن ودل أيب ُرو 

، أبو األندليس (3)املال ِق  (2)يلي  ه  السُّ  -لواء اعم الفتح ملسو هيلع هللا ىلصاذلي عقد هل رسول اهلل 
العىم وأصيب ب ، ونشأ بمالقة،ودل سنة ثماٍن ومخسمئة املاليك، القاسم وأبو زيد،

 ،(4)قرأ القرآن وسففمع احلديب بمال قة، وقُر ُببة وهو ابن سففبع عسفف سففنة،
كأيب بكر ابن العريب( 5)ةي  يل  بِ وإشفف   ماء  خذ عن عل ، ورحل إىل مراكش ، وأ

ها إىل أن تويف قام ب فأ ها،  مانني  باملغرب بطلب من صفففاحب نة إحدو وث سفف
فات  ها، أخذ عنه عّدةم منهم ابن دحية ال، ، وترم مؤلّ ومخسففمئة، ودفن ب

اتلعريا واإلعالم يف ما »يف رشح سففرية ابن هشففام،  «الّروض األنا»أبرزها: 
سماء واألعالمأ سري »، «بهم يف القرآن من األ ضاح واتلبيني ملا أبهم من تف اإلي

 .«الكتاب املبني

 

 

                                                           

ية،  ( 1) هل املغرب ًلبن دح عار أ ية امللتمس  ،(230ص: )ترمجته يف: املطرب من أشفف بغ
(، وفيات األعيان ًلبن 162/ 2للقفطي، ) ، إنباه الرواة ىلع أنباه انلحاة(367ص: )للّضّ ، 
لاّكن،  (.313/ 3(، األعالم للزريلك: )143/ 3) خ 

 .(291/ 3معجم ابلدلان، ياقوت احلموي، ) (2)
 (.43/ 5املرجع الّسابق: ) (3)

 (.324/ 4املرجع الّسابق: ) (4)
 (.195/ 1املرجع الّسابق: ) (5)
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 مزنلة القصيدة:
  جاء يف مز ت بها املجالسفقد ُبر   حظيت هذه القصففيدة بمةلة رفيعة، 

تّلدوين يف أخبار قزوين» قاسففم الّراف   «ا ّنه عن ابن دحية (14/ 3)أليب ال : أ
سبع وتسعني ومخسمأمىل بالرّ " سنة  سابع من ي  ا اإلمام رمضانها أنشدنئة يف ال

سم عبد الرمحن بباحلافظ أ سه وذكر يل أنن أيب احلو القا ه ما سني الثعم نلف
 :-وقد جر،تها فوجدتها كذلك-تعاىل بها حاجة إًل أعطاه  سأل اهلل

 يا من يرى ما يف الّضمري ويسمع
 

لّا متتا  دعتتد   ّقع أنتتا ا تو  "ي
به:   تا خاوي يف ك ماء إىل كتبهم اكلسففّ ها بعا العل اتّلوجه إىل الّرب »وضففّم

 :(1)خ - «بدعوات الكرب

 

 

 

 

 

 

                                                           

، وانظر: مؤلّفات الّسخاوي، أبو عبيدة مشهور حسن آل (1/ 1743)مكتبة آيا صوفيا:  (1)
 .(76ص: )أبو حذيفة أمحد الشقريات، سلمان و
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 ْيىي بن موىسجعلها بعا املتصففّوفة ضففمن أورادهم فقد جاء يف ترمجة وكذا 
اةرة»من  األردبييل جعل من مجلة أوراده أبيات : "أنه (256/ 2) «الكواكب السففّ

 ومما ي ؤّكد هذه ادزنلة"، من يرو ما يف الضففمري ومسففمعالسففهييل الأ أوهلا: يا 
ومّما  ،كرثة إيراد العلماء هلا، وختميس بعا الشعراء هلا كما سيأيت إن شاء اهلل

ّسيويط يف  هاىلع مةتل كذلك يدّل  رأيت : "قال (82/ 2) «بغية الواعة»ما أورده ال
عة: وُ  ماالشففيخ حم   د خبّط ِج خبط القايض عز ادلين بن مجا  ادلين انلواوي 

ما قرأ أحد هذه األبيات، وداع اهلل تعاىل عقبها بيشففء إًل اسففتجيب ه: "نصففّ 
 .(1)""هل

ت ب    )اغبلًا يف ترمجة الّسهييل( أوردت القصيدة: ك 
 .(230)ص:  أهل املغرب ًلبن دحية املطرب من أشعار -

 (.14/ 3اتّلدوين يف أخبار قزوين أليب القاسم الّراف  ) -

لاّكناألعيان ًل وفيات -  .(143/ 3) بن خ 

 (.320/ 3مرآة اجلنان وعربة ايلقظان للياف  ) -

 .(102/ 18) للّصفدي الوايف بالوفيات -

                                                           

رّضا حال داعةه وتدبّره يف  (1) ضطرار وت سان من ا سبب ما يقوم باإلن والّظاهر أّن هذا ب

 مج حج ّٰٱ ، وليس جمّرد اختصاص هلا أو لرسمها، قال اهلل تعاىل:معاين هذه القصيدة

 [.62انلمل: ] ِّجس مخ  جخ مح جح
 



6 
 

 .(169/ 1): للّصفدي نكب اهلميان -

 (.575/ 16ابلداية وانلّهاية ًلبن كثري ) -

 .(480/ 1) ًلبن فرحون ادليباج املذهب -

 (.46/ 1شذرات اذّلهب ًلبن العماد ) -

 /ب.4خ: ق -اتّلوجه إىل الّرب بدعوات الكرب للّسخاوي  -

 (.81/ 2) للّسيويط بغية الواعة -

 ]من حبر الاكمل[ القصيدة:
 يا من يرى ما يف الّضمري ويسمع

 
ّقع  تو ي لّا متتا  دعتتد    أنتتا ا

ها  ُكد ه   دا  يا من ي ر َّجى للشتتتّ
 

يله ادشتتتتا واد      يا من إ
 ه يف قول كنيا من خ اُكن رزق 

 
 امنن فتتّّ  اَري  عكتتدع أمجع 

سيلة    سوى فقري إيلك و  ما يل 
 

يلك فقري أدفع  قار إ باالفت  ف
 ما يل ستتوى قربل بلابك ليلة   

 
قر    فلنئ رددت فتتَّيى بتتاقر أ

سمه   ومن اّّلي أدعو وأهتف با
 

ك عن فقرير ي مكع 
 إ  اك  فضتتل 

ك اع يًتتًيا   لاشتتا دكدع أ  ق ق 
 

  ل وادواهب أوستتعال ضتتل أج 
 حنوية: مسَّلة   

يف هذا ابليت، فيجوز أن يكون توكيدا  "أمجعُ "أما رفع  قال ابن دحية: "
، لم تغري معناها ملاكن إّن اًلبتداةية، إذ موضففعها اًلبتداء، وم مؤكدة للجملة

سففمها بالرفع، وهو إذا اسففتوفت ىلع ا اأًل تراهم قد عطفو ،وإن غريت لفظها
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يون صففن زيداا قاةم وعمرو، وإذا لم تسففتوخ خربها فال  ا ابلها، حنو: إخرب
مان، وجب أن يكون زيد مرفواع نّ أوذلك  ،ذلك قاة نك وزيد  ك إذا قلت: إ

تداء، ويكون اعمالا  لة يف خرب الاكخ. وًل  باًلب يد، وإّن اعم ز و يف خرب ز
 يئوأما الكوفيون فاختلفوا، فذهب الكسففا ،اجتماا اعملني ىلع معمول واحد

قا، سففواء تبني عمل إن  أو لم ينيبني، حنو: إن زيداا   وعمروإىل جواز ذلك مطل
قان نه و،كر منطل مان، وإ جّل  ،قاة تدل بقوهل   جح مج حج ّٰٱوعال:  واسفف

ةدة: ] ِّ مخ جخ مح ملا نه ًل أاء إىل وذهب الفرّ  ،فعطا ورفع [69ا
عدم نه ب وز العطا إًل ىلع ما ًل يبني فيه العمل، حنو: إنك وزيد ذاهبان، أل

ضا ياتلأثري ضعفت، فجاز العطا كما لو اكن ىلع املبتدأ. وإذا اكن كذلك جاز أ
 (1)"علم.أتوكيد املوضع بالرفع، واهلل 

قوهل: فإن الري عندم أمجع: ْيتاج إىل تأويل يف إعرابه،  وقال ايلاف : " 
 واإللزم أن يكون من اإلقواء املعيب يف الشعر، فإن أمجع تأكيد للخري وهو

 (2)"كون منصو،اا منصوب في

 

 

 

 

                                                           

 (.235-234املطرب، ابن دحية، ص: ) (1)

 (.320/ 3مرآة اجلنان، ايلاف ، ) (2)
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 ختميس القصيدة:
هل العلم وبالبه  يدة راجت واننيسففت بني أ هذه  ظفرتكأّي قصفف

، الطرخاين عبد الوهاب بن أمحد بن حممد،  ومّمن مّخسها: القصيدة بتخميسات
خاوي: " 901، ت: (1)ابن عربشففاه تاج ادّلين أبو نصفف س أبيات ومخّ ه، قال السففّ

"، ويبدو أنّها مُخّسففت من أكرث من يرو ما يف الضففمري ومسففمعيا من  :يليهالسففّ 
فهرسأ  وقفت عليه أثناء شاعر ىلع بريقة القصاةد الّراجئة، وفيما ييل ختميٌس 
اكن هو سففبب  -ابلوسففنة-ملجموا بمكتبة الغازي خّسففو بك بّسففاييفو 

 .املقال ونس القصيدة مع ختميسها اسنينهاض اهلّمة جلمع هذا

 بيانات ادخطوط:
 .(2)غري مذكور ادؤلف:

 الشعر، املناجاة. ادوضو :

 غري متوفر تاريخ اتلَّيلف:

غري مذكورم تاريخ النسخ: غري متوفرم القرن احلادي أو اثلاين  انلاسخ:
ا  عس للهجرة تقديرا

 سم 14 ✕سم  5.20 ادقاس:م 15 ادسطرة:م 2 عدد األوراق:

                                                           

 (.180/ 4(، األعالم، الزريلك، )97/ 5الّضوء الاّلمع، الّسخاوي، ) (1)
ا، ولكن ًل ديلل أو قرينة خارجية  (2) قد يكون هذا هو ختميس ابن عربشاه املذكور آنفا

 .تدّل ىلع ذلك
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 سم 5.9 ✕سم  15 ادسالة ادكتوبة:

 : أسودلو  احلتربواضحم  نسيخ، اَاع:

 : جتليد سختيايناتلكليد

فهرس املخطوبات العر،ية والتكية والفارسية يف مكتبة  اتلوثيق:
 .93 :ص ،4 :ج الغازي خّسو،ك يف رساييفو،

 أثرت عليها الربو،ة، اكملة. لالة ادخطوط ادادية:

محن م عبد الرختميس لقصيدة احلافظ أيب القاس ماللظات وتعليقات:
 من يرو ما يف الّا مري ومسمع. يا: ه 581لسهييل ت: ا

 189 رقم القرص ادر : أم41−ب5867/5/40 رقم احل ظ:

 ًورة لوح اتلّخميس:
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 :(1)نّص اتلّخميس
 دايئ يتت يتتد وال دواء  يتتكتت تتع

 
ع  ا أتتتوجتتّ  فتتّالأ أمدتتت داُكتتمتتً

ما يف ن ستتته يل مطمع   وستتتواع 
 

 يا من يرى ما يف الّضمري ويسمع 
 عّد لّا ما ي ت وّقعأنا الم  
 من ذا لكشتتف ادشتتحت وللّها

 
ها   ي رَّج ستتتواع ومن يقوأ حبمل

هتتا  ل  ظ ب لوذ  لطتتاذر أ ديل يل بتتَّ  جتت 
 

ّهتا  داُكتد ه  َّّج للشتتتتّ  يتا من ي ر 
 واد    املشتىكيا من إيله  

عبر لم يه ن ّو  لّك ًتتت  إ  لم ق ه 
 

م ن  ا ارز قين و  ً رسيل زِل بي رسي ع 
 
 2فَّ

نوداء وجيه عن   ً  يا من خ اُكن رزقه يف قول كن  سؤال اَلق 
 امنن فّّ  اَري عكدع أمجع 

يلتتة   ل ج اع واًتتتلتتة  إيّل  متت  عيل  ن 
 

 وعتتواُكتتد  يلعتتري ّة مجتتيتتلتتة   
تعتتّذر يف انقطتتابل ليلتتة     وإذا 

 
 ما يل ستتوى فقري إيلك وستتيلة   

 أدفع فباالفتقار إيلك فقري   

                                                           

اعر ىلع ابليت من شففعر غريه ثالثة أ (1) شففطر ىلع قافية "اتلخميس: هو أن يُقّدم الشففّ
ا." سا ُسّم ختمي شطرم وذلا  سة أ صري مخ ّشطر األول، فت شعر  ال صناعة  ماان اذّلهب يف 

 ، وقد مات أشطار قصيدة الّسهييل باللون األمحر.156العرب، السيد أمحد اهلاشم، ص: 

ّسم فأزل بي"يف املخطوط، واملعىن فيه إغالق، وقد اقتح أحد األحبة أن تكون: كذا  (2)
ا اّرقين وُمن ا  ، فاهلل أعلم حبقيقة احلال."عّس 
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ال  أوزاري ةّ   ثتتقتتيتتلتتة   أْحتتيل
 

لة   وطريق ستتتريي   عاد طوي  للم
اليت  ي  خت يلتتة   ( 1)و ل ق نّلكتتاة   يف ا

 
 ما يل ستتتوى قربل بلابك ليلة   

 فلنئ ر ِددت فَّّي باقر أقر  
سمه ّسقاأ جب ف بمن عبث ال  الط 

 
ما بيق  لة   من رستتتمه وانظر حلا

 ستتقمه من ذا ي داوي داء  معضتتلِ  
 

 ومن اّّلي يدعو ويهتف باستتمه 
 إ  اك  فضلك عن فقريع يمكع 

ك ًياإ  ك ماين اله مايض ز  ا  يف 
 

ًيا  قات ذكرع ستتتاه  وبغ ليت أو
ًيا  لك راج ًبا  تاُك تك  قد أتي  ها 

 
 لاشتتا دودع أ  ت قّكاع يًتتًيا 

 جا تاُكًبا فيما دليكم أطمع 
قد وق   ا وستتتاُكاًل  جبكاق عّ ع 
 

ًعا ستتتاُكاًل   كًة ودم  ذ الا ومستتتك
 وستتَّلا مّما قد علما مستتاُكاًل  

 
ّيب ستتتاُكاًل    لاشتتتا دودع أ  خت 

 ال ضل أج ل وادواهب أوسع 
 

 
                                                           

نا: اقتح ويف املخطوط، كذا  ( 1) ادق أن تكون ه ديق الصفففّ ابق، والصفففّ حّب السفففّ امل
 .اقتباسا من املعىن املشهور: ًل حيلة لفالن يف انّلجاة، "وحتّياليت"
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 اذ ادصادر وادراجع:كّش 
م، دار العلم للماليني،  2002، 15األعالم، خري ادلين بن حممود الزريلك، ط:  -

 بريوت، بلنان.

هاية -  - ـه 1418، 1، إسففماعيل بن عمر، ابن كثري، ت: الت ، ط: ابلداية وانلّ
 م، دار هجر، مص. 1997

تّلدوين يف أخبار قزوين - قاسففم الّراف  ، عبد الكريم بن حمّمد، أبوا ت:  ،ال
طاردي، د.ط،  ّية، بريوت،  1987 - ـه 1408عزيز اهلل الع تب العلم م، دار الك

 بلنان.

خاوي، رسففالة ، اتّلوجه إىل الّرب بدعوات الكرب - حممد بن عبد الرمّحن السففّ
 .1743ضمن جمموا خمطوط بمكتبة آيا صوفيا بالسليمانية، برقم: 

حون، ، ابن فر، إبراهيم بن يلعيف معرفة أعيان علماء املذهب ادليباج املذهب -
ت، دار التاث للطبع والنسفف، القاهرة،  ط، د. ت: حممد األمحدي أبو انلّور، د.

 مص.

ّضوء الاّلمع - سع ال ّسخاوي، ، ألهل القرن اتلا . د د. ط،حممد بن عبد الرمّحن ال
 ، بريوت، بلنان.مكتبة احلياةدار  شوراتمن ت،

ر، الغّزي، ت: خليل املنصو الكواكب الّساةرة بأعيان املئة العارشة، جنم ادّلين -
 م، دار الكتب العلميّة، بريوت، بلنان. 1997 - ـه 1418، 1ط: 
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، ال،  بن دحيةاملطرب من أشعار أهل املغرب، عمر بن حسن، أبو الّطاب ا -
ي ن، د.ط،  ياري وآخر  م، دار العلم للجميع،  1955 - ـه 1374ت: إبراهيم األب
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